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1. Mekanik ventilasyonun tanımını yapabilmek 
2. Mekanik ventilasyonun hedeflerini sayabilmek 
3. Geleneksel mekanik ventilasyon şekillerini 

sıralayabilmek 
4. Tetiklemeli-tetiklemesiz mekanik ventilasyon 

yöntemlerinin özellikleri söyleyebilmek 
5. Basınç-hacim kontrollü ventilasyon yöntemlerinin 

özelliklerini sıralayabilmek 

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



MEKANİK VENTİLASYON (MV) TANIMI 

• MV bebek ile doğrudan bağlantılı bir aygıt aracılığıyla 
akciğerlere gaz giriş çıkışının sağlanması olarak 
tanımlanabilir.  

• Mekanik ventilasyon balon cihazı, hava yoluna sürekli 
pozitif basınç (CPAP) veren aygıt ya da ventilatör ile 
yapılır.  

• Bu aygıtlarla bebek arasındaki bağlantı yüz maskesi, 
burun kanülleri, trakeal tüp veya trakeostomi kanülü ile 
sağlanabilir.  
 

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



1. Akciğerlerde yeterli gaz değişimini sağlamak ve 
sürdürmek, 

2. Uygulama sırasında oluşabilecek akciğer hasarı 
olasılığını en aza indirmek, 

3. Bebeğin solunum işini azaltmak, 
4. Hasta uyumunu ve rahatlığını en iyi şekilde 

sağlamaktır. 

MEKANİK VENTİLASYONUN HEDEFLERİ 

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• “Geleneksel” veya “alışılagelmiş” terimi, normal 
hızda ve hacimde yapılan ventilasyon şeklini, 
yüksek hızda ve çok küçük hacimlerle yapılan 
mekanik ventilasyondan (HFV) ayırt etmek için 
kullanılır.  

• Geleneksel yöntemle yapılan mekanik ventilasyon, 
soluğun başlatılma şekli, solukların sınırlandırılma 
ve sonlandırılma şekillerine göre çeşitli şekillerde 
yapılabilir.  

GELENEKSEL MEKANİK VENTİLASYON 
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• Mekanik soluğun başlatılma şekli bebeğin kendi 
solunumundan bağımsız (tetiklemesiz) veya bebeğin 
kendi solunumu ile eş zamanlı (tetiklemeli) olabilir.  

• Soluğun sınırlandırılması veya kontrolü, basınçla 
(basınç kontrollü-sınırlı) veya hacimle (hacim 
kontrollü-sınırlı) yapılabilir.  

• Soluğun sonlandırılması ise ayarlanan zaman (zaman 
döngülü), hacim (hacim döngülü), basınç (basınç 
döngülü) veya akımın tamamlanmasıyla (akım 
döngülü) yapılır. 

GELENEKSEL MEKANİK VENTİLASYON 
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GELENEKSEL MEKANİK VENTİLASYON 

Mekanik soluğun;  
 
1 Başlaması  

 (tetiklemeli/tetiklemesiz) 

2 Kontrolü veya sınırlandırılması  

 (basınç/hacim kontrollü) 

3 Sonlandırılması 

 (zaman/hacim/basınç döngülü)  

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Hangi yöntemle verilirse verilsin yapay bir soluğun bileşenleri aynıdır.  
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PIP: İnspiratuvar tepe basıncı 
(peak inspiratory pressure),  
PEEP:  Ekspiryum sonu pozitif 
basınç (positive end expiratory 
pressure),  
TI: İnspirasyon zamanı  
(Inspiratory time),  
TE: Ekspirasyon zamanı 
(Expiratory time) 
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• Bebeğin kendi solunumu solunum aygıtı tarafından 
algılanmaz.  

• Aygıt kullanıcının ayarladığı sıklıktaki yapay solukları 
bebeğe verir.  

• Bebeğin kendi solunumu ile aygıtın verdiği yapay 
soluklar uyumsuz olduğundan tercih edilmez.  

• Kendiliğinden solunumu hiç olmayan bebeklerde 
kullanılabilir.  

• Tetiklemesiz solutmaya örnek olarak “aralıklı zorunlu 
ventilasyon (IMV: Intermittant mandatory ventilation)” 
verilebilir.  
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• Solunum aygıtı bebeğin kendi solunumunu algılayarak 
eş zamanlı olarak inspiryumu başlatır.  

• Böylece bebeğin kendi aldığı soluk ile aygıtın verdiği 
soluk uyumlu hale gelir.  

• Solunum aygıtı bebeğin solunumunun başlamakta 
olduğunu, bebeğin hava yolunda yarattığı akım-basınç 
değişiklikleri ya da göğüs-karın hareketlerinden 
algılayabilir.  

• Bu değişimlerin algılanabilmesi için belirlenen eşik 
değeri aşması gerekir. Eşik değer aşıldıktan sonra 
solunum aygıtının yapay solunumu başlatma süresi ne 
kadar kısa ise o kadar iyidir.  

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Bazı aygıtlar inspiryum süresini bebeğin 
belirlemesine izin vererek hem inspiryumu hem de 
ekspiryumu uyumlu hale getirir.  

• Tetiklemeli mekanik ventilasyon yedeklenmiş 
ayarların devreye girmesi ile kendiliğinden 
solunumu hiç olmayan bebeklerde de kullanılabilir.  

• Tetiklemeli solutmaya örnekler:  
  SIMV: Eş zamanlı aralıklı zorunlu ventilasyon 
   A/C:  Destekleyici/kontrollü solutma 
   PSV:  Basınç destekli solutma 
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• Zaman döngülü, basınç kontrollü mekanik ventilasyon 
yıllardır uygulanan, kullanımı kolay bir yöntemdir.  

• PIP değeri sabit soluklar sağlar, ancak bebeğe sağlanan 
tidal hacim akciğer kompliansına bağlıdır.  

• Aynı PIP ile komplians kötü ise daha düşük hacim 
sağlanırken, kompliansta hızlı iyileşme olduğunda aşırı 
hacimde gaz verilebilir.  

• Gaz akımı; ayarlanan inspiryum süresinde istenen PIP 
düzeyine ulaşmayı sağlamalı, ancak girdaplaşmaya yol 
açacak kadar yüksek olmamalıdır.  

• Akım döngüsü kullanılıyorsa, TI hasta tarafından 
belirlendiği için soluktan soluğa değişebilir.  

• Örnek olarak SIMV, A/C ve PSV verilebilir. 
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• Akciğerde ventilatör ilişkili hasarın asıl belirleyicisi basınç 
değil, hacimdir  

• Hacim kontrollü ventilasyonda inspirasyon, bunun için 
gereken basınç ne olursa olsun önceden ayarlanan gaz 
hacmi bebeğe sağlandığında sonlanır.  

• Hacim kontrollü solutma yönteminde PIP güvenlik 
nedenleriyle sınırlandırılmalıdır. Ancak sabit ve dengeli 
bir Vt ve dakika ventilasyonu sağlanmasını engelleyecek 
bir sınırlandırma yapılmamalıdır. 

• Bebeğin akciğer kompliansı iyileştikçe solunum aygıtı 
istenen gaz hacmini vermek için kendiliğinden basınç 
miktarını düşürür ve bir anlamda bebeğin solunum 
aygıtından ayrılmasına yardımcı olur.  

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



Hacim ventilasyon Basınç ventilasyon 

Kontrol  Akım hızı Basınç 

Sonlandırma Hacim Zaman/akım 

Sınırlılık Basınç yükselmesi pasif Hacim kompliyansa bağlı 

Sunan
Sunum Notları
During VCV, inspiratory time is determined by the inspiratory flow rate. Because higher flow rates lead to more rapid filling of the lungs, set tidal volumes are achieved faster, which leads to an inverse relationship between flow and inspiratory time in VCV. In contrast, during TCPLV flow is sinusoidal and the opening pressure is reached quickly. After the target pressure has been reached, flow decelerates rapidly until inspiration is complete. The fixed inspiratory time allows more time for the alveoli to fill giving a theoretical advantage if high opening pressures are necessary, such as during the acute stages of RDS.



• Tetiklemesiz bir mekanik 
ventilasyon yöntemidir, 
bebeğin kendi solunumu 
solunum aygıtı tarafından 
algılanmaz. 

• Kullanıcı, ventilatörün 
düzenli aralıklarla 
sağlayacağı hız, TI, PIP ve 
PEEP değerlerini ayarlar.  

• Bebek kendiliğinden 
soluyabilir, ancak bu 
soluklar sıklıkla ventilatör 
ile eşzamanlı değildir. 

Zaman
0

5

Basınç

TI TE TI TITE

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Gaz değişimi, bebeğin 
ventilatörle rastlantısal 
eşzamanlı ya da eşzamanlı 
olmayan solumasına bağlı 
olarak büyük ölçüde 
değişebilir, akciğerlerde 
gaz hapsi ve hava 
kaçakları olasılığı artar.  

• Kan basıncı ve beyin kan 
akımında dalgalanmalar 
olduğu ve ventrikül içine 
kanama olasılığının arttığı 
bildirilmiştir.  

Zaman
0

5

Basınç

TI TE TI TITE
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• PIP: Göğsün yeterince yükselmesi sağlanan değerler          
 < 1000 g  14cmH2O                                              
 1000-2000 g  15-20 cmH2O                                               
 > 2000 g  20-25 cmH2O 

• PEEP: 5 cmH2O  
• FiO2: Kan gazı ve nabız oksimetresi izlemine göre mümkün 

olan en düşük değer (0.4-0.5). 
• Akım hızı: 6-8 L/dk (Bazı cihazlar akım hızını kendi belirler) 
• TI: 0.30- 0.40 saniye 
• TE: Genellikle 0.60-0.70 sn  
• Solunum Sayısı: 60/dk  

Klasik Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Solunum aygıtı bebeğin 
kendi solunumunu algılar ve 
eş zamanlı olarak inspiryum 
başlatılır.  

• Uygulayıcı tarafından 
ayarlanan solunum sayısına 
göre ventilatör solunum 
zaman aralıklarını belirler.  

• Örneğin hız 30 ise, zaman 
aralığı iki saniyedir.  

Zaman
0

5

Basınç

TETI TI TITE

Tetiklenen 
yapay soluklar 

Bebeğin kendi 
solunumu 

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Bu zaman aralığında 
bebeğin kendiliğinden aldığı 
ve ayarlanan eşik değeri 
aşarak ventilatörü tetiklediği 
sadece bir soluk ventilatör 
tarafından PIP ile 
desteklenir.  

• Bebek birden fazla soluk 
alırsa PIP ile desteklenen ilk 
soluktan sonraki soluklar 
yalnızca PEEP ile 
desteklenir.   

Zaman
0

5

Basınç

TETI TI TITE

Tetiklenen 
yapay soluklar 

Bebeğin kendi 
solunumu 
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• Belirlenen zaman aralığında 
bebek hiç soluk almazsa, 
ventilatör tetiklenmediği 
halde kendiliğinden bir soluk 
verir.  

• Bebeğin kendi inspirasyon 
süresi, uygulayıcı tarafından 
seçilen TI’den kısa ise 
ekspiryumda uyumsuzluk 
oluşur.   

Zaman
0

5

Basınç

TETI TI TITE

Tetiklenen 
yapay soluklar 

Bebeğin kendi 
solunumu 

Başlangıç ayarları: IMV 
gibi, tetikleme duyarlılığı 
en yüksek düzeyde 
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• A/C yöntemi SIPPV ya da 
PTV olarak da adlandırılır.  

• Bebeğin tetikleme eşiğini 
aşan tüm solukları 
ventilatör tarafından 
desteklenir (destekleyici)  

• Bebekte apne olması ya da 
solukların tetikleme eşiğini 
aşamadığı durumlarda 
mekanik soluklar kullanıcı 
tarafından ayarlanan hızda 
sağlanır (kontrollü) 

Zaman
0

5

Basınç

TI TI TITE TE TE

Bebeğin solunumu

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Bebeğin ventilatörü 
tetikleyebildiği solukların 
sayısı kullanıcı tarafından 
yedek olarak ayarlanmış 
solunum sayısının altında 
kalırsa ventilatör solunum 
sayısını ayarlanmış olan 
sayıya kadar tamamlar.  

• Her soluk kullanıcı 
tarafından belirlenen PIP ile 
ve TI süresince desteklenir. 

•  Ekspiryumda uyumsuzluk 
ortaya çıkabilir. 
 

Zaman
0

5

Basınç

TI TI TITE TE TE

Bebeğin solunumu

Başlangıç ayarları: SIMV gibi 
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• Bebeğin kendiliğinden 
aldığı tüm soluklara 
inspiratuvar bir basınç 
desteği sağlanır, trakeal 
tüp, ventilator devresi ve 
kapakçıklar tarafından 
oluşturulan ek solunum iş 
yükünün üstesinden 
gelmek için tasarlanmıştır.  

• En önemli özelliği 
inspirasyon süresini 
bebeğin belirlemesine izin 
vermesidir.  

İnspiryumun
başlaması Evre 1

İnspiryumun sona 
ermesi Evre 3

Ekspirasyon
dönemi Evre 4

Zirve akım

Zirve akımın %15’i

Basınç desteği 
Evre 2

Akım

Basınç

PIP

PEEP
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• Bebeğin kendi solunumu 
tetikleme eşiğini aştığında, 
basınç sınırlı ve akım 
döngülü bir mekanik soluk 
oluşur. Soluk, kullanıcının 
belirlediği PIP ile 
sınırlandırılır.  

• Böylece solukların 
başlaması, süresi ve sıklığı 
bebek tarafından belirlenir 
ve soluktan soluğa 
değişebilir.  

İnspiryumun
başlaması Evre 1

İnspiryumun sona 
ermesi Evre 3

Ekspirasyon
dönemi Evre 4

Zirve akım

Zirve akımın %15’i

Basınç desteği 
Evre 2

Akım

Basınç

PIP

PEEP

Uygulayıcı yalnızca gereğinde 
kullanılmak üzere TI, TE ve PIP 
değerlerinin üst sınırlarını belirler.  

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• PSV bazı ventilatörlerde 
tek başına, bazılarında ise 
SIMV yöntemine ek olarak 
kullanılmaktadır.  

• Tek başına kullanıldığında 
aynen A/C yönteminde 
olduğu gibi tetikleme 
sınırını aşan tüm soluklar 
ventilatör tarafından 
desteklenir,  

• Tek farkı TI’nin bebek 
tarafından belirlenmesidir.  

Zaman
0

5

Basınç

TI TI TITE TE TE

Bebeğin solunumu

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• SIMV ile birlikte 
kullanıldığında, soluklara 
kullanıcının belirlediği 
oranlarda (SIMV basınç 
desteğinin %70 veya 80’i 
gibi) basınç desteği 
sağlanır. TI yine bebek 
tarafından belirlenir. 

• PSV ayrıca hacim kontrollü 
solutma yöntemi ile birlikte 
de kullanılabilir. Bu 
durumda soluğu sınırlayan 
ya da kontrol eden 
hacimdir. 

Akım

VT

Zaman

Ayarlandığı kadar 
desteklenen soluklar 

SIMV ile tam 
desteklenen soluklar 

Başlangıç Ayarları: SIMV ayarlarına 
ek olarak basınç destek miktarı 
ayarlanır (%100 ile başlanıp bebeğin 
durumu düzeldikçe giderek azaltılır)  

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



 Hacim Garantili (VG) Ventilasyon 

 Basınç Ayarlı Hacim Kontrollü Ventilasyon (Pressure 
Regulated Volume Controlled Ventilation-PRVC) 

 Hacim Garantili Basınç Destekli Ventilasyon (Volume 
Assured Pressure Support Ventilation-VAPS)  

 Orantılı Destekleyici Solutma (Proportional Assist 
Ventilasyon-PAV) 

 

 

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• VG sabit bir akımda, 
basıncın sınırlandığı ve 
ayarlanan tidal hacmin 
garanti edildiği bir soluk 
sağlar.  

• Uygulayıcı bebeğe 
uygun bir Vt seçer ve 
ventilator “garanti edilen” 
hacme ulaşmak üzere 
gereken en düşük PIP 
değerini ayarlar  

İzin verilen en yüksek PIP

Cihazın
belirlediği PIP

VT= Kullanıcının 
ayarladığı VT

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• PIP ayarlaması önceki soluk 
sırasında sağlanan hacme 
dayanarak yapılır. 

• Bunun için önceki solukta 
atılan gaz hacmi ölçülür ve 
uygulayıcı tarafından istenen 
tidal hacimle karşılaştırır.  

• Ölçülen hacim istenenden 
daha az ise daha fazla PIP 
uygulanır, daha fazla ise 
basınç düşürülür ve her 
solukta bu düzenleme 
yeniden yapılır. 

PIP Üst Sınırı

PIP

Hedeflenen Hacim

Basınç

Hacim

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Ventilatör uygulayıcının 
belirlediği PIP üst sınırını 
aşamaz.  

• PIP üst sınırı ventilatörün 
uyguladığı değerin % 20 
üzerinde belirlenmelidir ve 
belirli aralıklarla ventilatör 
tarafından uygulanan PIP 
değerlerine yakın olacak 
şekilde değiştirilir.  

• VG yöntemi A/C, SIMV ya da 
PSV ile birlikte kullanılır.  
 

PIP Üst Sınırı

PIP

Hedeflenen Hacim

Basınç

Hacim

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri 



• Vt genellikle 4-5 ml/kg seçilerek ventilasyona başlanır, 
kan gazları ve göğüs hareketlerine göre 0.5 ml/kg 
değişimlerle ayarlama yapılabilir.  

• Bebeğin solunum çabası ve akciğer kompliyansında 
düzelme oldukça istenen Vt daha az basınçla 
verileceğinden basınç desteği kendiliğinden azalır.  

• Tekrarlayan düşük Vt alarmı genellikle yetersiz PIP üst 
sınırı, çok kısa TI ya da düşük akım hızı nedeniyledir.  

• VG sırasında trakeal tüp etrafından kaçak % 40’ın 
üzerinde ise ekspiryumda ölçülen tidal hacim hatalı 
olacağından VG başarılı olamaz. 
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• Ventilatör PIP basıncını belirlenen basınç limiti üzerine 
çıkaramaz  

• Son 8 solunumun ekspiryum tidal volümü dikkate 
alındığından, sabit TH vermekle birlikte bu her zaman 
istenen TH olmayabilir 

• ET tüp kaçağı % 40 üzerinde ise başarılı olunamaz 
• Parametreler dikkatli bir şekilde seçilmezse hipokapni 

gelişebilir 
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